
 

 

 

 Schagen 

 

Even heb ik overwogen om het betoog dat Frans Bas hier een jaar geleden hield één op één weer 

voor te lezen, want in feite is er niets veranderd, laat staan verbeterd. Toen ik had besloten mij in de 

politiek te begeven, zijn wij met onze afdeling naar de cursus van D66 geweest voor aankomende 

raadsleden. Het eerste wat ons gezegd werd was, de raad is kader stellend. Helaas geldt dit niet voor 

de begroting 2015 van de gemeente Schagen. Ons wordt een document voorgeschoteld met 

hapklare brokken zonder dat wij ook maar één keer iets over doelstellingen of kaders hebben kunnen 

of mogen zeggen. Goed beschouwd zijn wij een raad voor spek en bonen. Aankleding van de 

raadszaal. Graag zo min mogelijk vinden, rustig slapen en in 2018 is het allemaal in orde. 

In de vorige raad van het oude Schagen hebben wij een exercitie gedaan, met “mandjes”er waren 

iets van 4 mandjes, met de titels Wenselijk en Mogelijk tot Onwenselijk en Onmogelijk. Er onder een 

lange rij van mogelijke bezuinigingen. Ieder raadslid moest deze mandjes vullen, dus niet per fractie, 

geen overleg, maar individueel. Het was een boeiende avond met goede uitkomsten. Helaas zijn na 

deze avond de mandjes een stille dood gestorven en nooit meer opgevoerd. Maar zij waren een 

schoolvoorbeeld van kaders stellen. 

De afgelopen periode heeft D66 regelmatig aangedrongen op heldere kaders en transparante financiële 

verantwoording. Daarvoor is nodig dat er een heldere begroting wordt voorgelegd met transparante financiële 

randvoorwaarden. Die helderheid biedt de begroting ons geenszins. 

Door de komende transities lopen gemeentes grote financiële risico’s. Voornamelijk geplande en reeds in 

uitvoering zijnde projecten kunnen een grote financiële impact hebben. 

In het kader van haar controlerende rol is het essentieel dat de gemeenteraad inzicht heeft in de projecten en 

de financiële effecten van deze projecten.D66 is van mening dat het college de raad twee keer per jaar 

informeert over de stand van zaken  van grote en financieel risicovolle projecten in de vorm van een 

voortgangsrapportage. In deze rapportage moet worden aangegeven de stand van zaken, welke risico’s worden 

er gelopen en wat de beheersmaatregelen zijn die genomen zijn en worden. 

Dit inzicht wordt ons op geen enkele wijze geboden in de begroting die ons ter hand is gesteld. Helaas college, 

een gemiste kans en in feite toont dit document een minachting voor de raad. 

Economisch Domein 

Wij moeten het doen met kreten als “extra taakstelling” en “diverse ontwikkelingen” Maar wat die 

extra taakstellingen zijn en of er nog meer zullen komen wordt niet vermeld. Er wordt gesproken 

over het heffen van precario op kabels en leidingen, maar daar is nog geen onderzoek naar gedaan 

en het zou ons niet verbazen als Liander zegt “bekijk het maar” Maar er zijn wel al cijfers voor 

opgenomen. Van € 500.000 in 2015 tot € 700.000 in 2018. 

Stijging van de toeristenbelasting. Toen D66 dit voorstelde enige maanden geleden was de 

verontwaardiging groot en was er behalve door enkelingen geen enkele fractie voor te vinden. 

Begrijpelijk was ook de toeristische sector hier niet blij mee. Maar nu is er wel een post opgenomen 

“stijging toeristenbelasting” terwijl dit nog totaal niet besloten is.  

Wat als deze verhogingen niet mogelijk blijken? 

 



Overal wordt in het Economisch Domein gesproken over zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid is prima, 

maar hoe gaan we voorkomen dat het “aan het lot overlaten”wordt? 

Vervolgens komt een heel aantal doelstellingen voorbij zoals, meer energie neutrale gemeente, 

dienstverlening met bedrijfsleven, economische structuur in de regio etc. 

Maar voor al deze taakstellingen is geen passende indicator. Derhalve kunnen wij hier dus geen 

zinnig woord over zeggen. Op pagina 20 missen wij een specificatie van uitgaven en inkomsten. 

 

Sociaal Domein 

In het hele stuk lezen wij over zelfredzaamheid, in eigen levensonderhoud voorzien, 

burgerparticipatie. Hoe gaan we voorkomen dat geen “aan het lot overlaten” cultuur gaat worden.  

Het Kindpakket is een mooi initiatief, maar wat gebeurt er als het geld op is en zich toch nog 

gezinnen melden. Gewoon een nee? 

Zelfs met de wijkpanels is D66 bang dat er toch mensen tussen de wal en het schip gaan vallen. 

Immers, er zijn mensen die je niet hoort en daardoor ook niet bereikt en wij kunnen ons niet 

voorstellen dat mensen van de wijkpanels huis aan huis gaan kijken hoe de vlag er voor staat. 

In het hele Sociale domein hoofdstuk staat dat de inwoners van Schagen moeten bijdragen aan hun 

leefomgeving. Prima gedachte. Maar wat als het niet werkt? 

Ook voor het subsidiebeleid is de raad niet gevraagd kaders te stellen. (zie de mandjes in de 

inleiding) en de bezuinigingen zover we die hebben kunnen zien lijken naar willekeur te zijn 

doorgevoerd. Bij geen enkele bezuiniging is het duidelijk waarom. Op de bibliotheken wordt 40% 

bezuinigd. Daardoor moet de bibliotheek in Tuitjenhorn met meer dan 3000 leden verdwijnen en de 

onbemande posten in Callantsoog en het Zand sluiten. Dat Callantsoog min of meer zieltogend is 

heeft als oorzaak dat de vestiging bijna onvindbaar is. Hoe zorgvuldig is dit besluit genomen. Dat er 

bezuinigd moet worden op bibliotheken is duidelijk, maar gewoon opheffen? Beseft het college wat 

dat betekent voor heel veel inwoners van het voormalige Harenkarspel. Denkt het college werkelijk 

dat een bibliobus één keer in de drie weken de behoefte kan opvangen. In plaats van domweg sluiten 

is het toch voor de hand liggend dat samen met Kopgroep bibliotheken naar een andere oplossing 

gezocht kan worden. Werken met vrijwilligers bijv. Er is al een prima plan door de Kopgroep 

Bibliotheken voorbereid. Die zijn niet gaan schreeuwen “weg met de bezuiniging” maar zijn gaan 

kijken hoe ze met een fractie van het budget toch de bibliotheek overeind kunnen houden. 

Heeft het college zich de volgende vragen gesteld? 

Welke prioriteit wordt toegekend aan onderscheiden doelgroepen: jeugd (0-12/ VVE, PO), jongeren (VO), 
volwassenen in het algemeen of kwetsbare volwassenen in het bijzonder (arbeidsmigranten, inburgeraars, 
laaggeletterden, ouderen, minima, ‘digibeten’, etc)? 

Welke prioriteit wordt toegekend aan de verschillende functies van de bibliotheek (zie functies in 
bibliotheekwet)? Met name is de vraag in welke mate de sociale functie van de bibliotheek (ontmoeting) 
subsidiabel is?  

Uitlenen of innoveren. Blijft de focus op boeken uitlenen of wordt ruimte geboden voor vernieuwende 
invalshoeken/activiteiten (andere concepten voor boekenvoorziening, media-educatie, et cetera)? 



Centraal of decentraal. Kiest de gemeenten voor centralisatie van de dienstverlening voor volwassenen 
(richting grootste kernen/centrum) of wil men zoveel mogelijk in de kleinere kernen/wijken aanwezig 
zijn/blijven? 

Organisatievorm. Maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid in de nieuwe Bibliotheekwet om het 
bibliotheekwerk opnieuw te organiseren. Moet het bibliotheekwerk worden uitgevoerd door een aparte 
organisatie of kiest de gemeente voor een ‘functionele benadering’  waarbij het bibliotheekwerk opnieuw met 
betrokkenheid van meerdere organisaties wordt georganiseerd? 

Wij raden het college aan eens in discussie te treden met Questum in Eindhoven. Een organisatie de in het 
leven is geroepen om gemeenten bij te staan bij bezuinigingsoperaties van bibliotheken. 

Dan de kwestie van de maaltijdvoorziening van Tafeltje Dekje. Door sluiting van de keuken in De Bron, zal de 
maaltijdverstrekking vanaf 1 januari veranderen. De maaltijden zullen koud worden aangeleverd en moeten 
door de gebruikers zelf in de magnetron worden opgewarmd. Een “simpele”magnetron zo heeft men mij 
verzekerd. Misschien schets ik  een somber beeld, maar ik ben er zeker van dat er mensen zullen zijn die ook 
niet bij machte zijn een simpele magnetron te bedienen en die het opwarmen zien als “gedoe”. Het gevolg? Ze 
eten niet of ze eten koud. Er zijn immers veel dementerende ouderen die nog thuis wonen en dikwijls alleen, Is 
dit wenselijk? Wie gaat daar controle op uitoefenen? 

Op pagina 39 staan totalen van het Sociaal Domein, helaas ook nu weer zonder specificatie. 

 

Burger en bestuur 

Dienstverlening wordt gewaardeerd. Is het KKC ook van plan identiteitsbewijzen e.d. thuis te bezorgen zoals dit 
in Hollands Kroon ook gebeurt? 

Doelstelling voor 2018 is een blijvend zuivere begroting te hebben. In 2014 is echter nog geen volledig beeld 
hoe dit bereikt zal worden. Hopelijk zal het college zich realiseren dat de burger van Schagen geen melkkoe is 
of moet zijn. 

In 2013 is de rioolheffing in het kader van de herindeling voor de oude gemeente Schagen omhoog gegaan van 
€ 118,80 naar € 150 dit is 21,26%. Voor 2015 staat weer een verhoging te wachten van € 215 naar € 237, weer 
een verhoging van ruim 10%. 

Wij spreken de hoop uit dat er niet te veel bezuinigd gaat worden op het onderhoud van wegen. Immers, 
onderhoud dat nu niet gepleegd wordt, gat alleen maar oneindig veel meer worden als het eenmaal wel 
aangepakt moet worden. 

Al met al, college dit is geen begroting waar D66 vrolijk van wordt. Het is een document waar duidelijk uit te 
lezen valt, Raad, ga maar lekker dutten, in 2018 is alles in orde. Onzes inziens is dat niet de rol van een kader 
stellend gremium.  
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